
Referat fra styremøte i Narvik hundeklubb

Sted: Kulturskolen
Dato: 29.01.18

Tilstede: Lars-Kristian Jacobsen, Asle Wiik, Ruth Sjåfjell, Hanne Trones. 
Forfall: Oddgeir Nergaard.

Leder av valgkomiteen orienterte om valgkomiteens arbeid så langt. Det ble 
klargjort hvem i styret som er på valg. 

Sak 7/18. Innkalling og saksliste ble godkjent

Sak 8/18. Møtereferat godkjent uten anmerkninger.

Sak 9/18. Innkommet post:

Brev fra Narvik havn: Leieavtalen for lokalene på Norlines er sagt opp med 
virkning fra 01.02.18. Det betyr at klubben må være ute til 01.03.18. Lars 
kontakter havnedirektør Rune Arnøy og undersøker muligheten for å forlenge 
avtalen til påske. Hanne informerer gruppelederne, og publiserer på klubbens 
FB-sider.

Mail ang viltspor fra Halvor Størmer: Lars følger opp og kontakter ham.

Henvendelse fra medlem ang sen publisering av møtereferater: 
Vedtak: Møtereferater skal godkjennes pr mail senest en uke etter møtet, og 
deretter publiseres på klubbens hjemmeside. 

Henvendelser fra klubbmedlemmer ang valpekurs. Kristine Lund-Krane har 
sagt seg villig til å kjøre kurs. Problemet er at vi pr. 01.03.18 ikke lengre har 
innendørs lokale. Lars kontakter Kristine og avklarer med henne. Kan vi kjøre 
kurs før 01.03, eller bør vi vente til etter påske med tanke på kurs utendørs?

Søknad fra Agilitylandslaget om økonomisk støtte. 
Vedtak: Styret avslår søknaden. Klubben prioriterer å støtte egne 
medlemmer.



Sak 10/18. Årsmøtet.
Lars legger inn klubbloven i malen som er ihht NKK's retningslinjer.
Årsberetninger fra gruppene og hovedstyret må være klar til 15.02.18.
Lars skriver styrets årsberetning.
Hanne sender mail til gruppelederene og minner om fristen.
Årsberetningen og innkalling til årsmøtet skal sendes medlemmene senest 
01 MARS. 

Sak 11/18. Ny hjemmeside.
Asle demonstrerte forslaget til ny hjemmeside. Den nye siden er designet av 
Ole Nergaard. Han har gjort en flott jobb for klubben. 
Vedtak: Klubben bytter hjemmeside. Asle kontakter Ole og spør om han kan 
administrere den nye siden, mao være klubbens web-master.

Sak 12/18. Søknad om støtte til utarbeidelse av logo.
Saken ble diskutert, og styret ble enig om at det beste er om alle gruppene 
benytter klubbens logo. Asle ser på muligheten til å legge inn den enkelte  
gruppes navn under klubbnavnet i logoen.  Da vil klubben ha en lik profil 
utad.
Vedtak: Søknad avslås, klubben bør ha ens logo.

13/18. Møte i faglig råd.
Lars orienterte fra møtet i faglig råd. 
Richard Solvang er leder for faglig råd, med Nathalie Kløverød som vara.
Det er ønskelig at styret i klubben også får kopi av referatene fra 
rådsmøtene. 

14/18.  Årets hund.
Påmeldinger til årets hund;
Styret har mottatt 3 påmeldinger til årets agliltyhund og 3 til årets
utstillingshund.
Ruth tar ansvar for utregningen og kåringen, og dokumenterer dette til 
årsberetningen.

Sak 15/18.  Eventuellt:
Det ble høsten 2016 innført en prøveordning der klubbens medlemmer ble 
godtgjort med 50kr for å ha bidratt med arbeid/dugnad for klubben. Denne 
godtgjørelsen har i liten grad vært krevd fra medlemmene. Det ble fremmet 
forslag om å fjerne denne ordningen.
Vedtak: Enstemmig vedtatt. Ordningen opphører.

Ny utstillingsleder: Oddgeir Nergaard har for en tid siden meldt fra til styret 
om at han trekker seg som utstillingsleder i klubben.



Det er styrets oppgave å finne ny utstillingsleder.  Lars tar kontakt med 
aktuelle kandidater snarest. Denne funksjonen må på plass så fort som 
mulig. Bodil Nergaard har sendt søknad til NKK for utstillingen i 2019.

Møtet hevet kl 20.30.

Ref. Hanne Trones


